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إعذاد بن تمقرر: تمح األسئهة واإلجببة اننمورجية ال

 انبراتمج انحعهيمية نوسبئم اإلعالو
 :تعليمات خاصة باالمتحان* 
 . األسئمة التالية أجب عنمن فضمك  -
 . أكتب اإلجابة فقط دون التطرق لكتابة األسئمة مرة أخرى -
                                                         ؤال األول :ـــانس *
 ( ةـــــدرجـــــ  02) 
 ؟موضحًا التقسيمات المختمفة لها ...أنواع البرامج التعميميةتناول بالشرح  -

 تتعدد البرامج التعليمية, وتنقسم إلى عدة أنواع وفقًا لرؤى الباحثين. ببة:ــــاإلج
 فالبعض يرى أنها تنقسم إلى: 
مرررات ومعررارت فرريوت فرر   والرررب برررامج الثقافررة العامررة المومهررة لممهرررور المارراودين عمومررًا, وتت ررمن معلو  -

 تليفزيونية لرفع المستوي الثقاف  للمااود ف  مماالت العلوم والفنون.
البررررامج التعليميرررة لتقويرررة وتثقيرررت الطررروب وتثقيرررت الممهرررور العرررام فررر  مو ررروعات متفرررلة باررر   أو بررر  ر  -

 بالمناوج والمواد الدراسية ف  المعاود والمدارس .
ميررة دا رر  المدرسررة, وورر  البرررامج المرتبطررة بالمنرراوج الدراسررية ومو رروعاتها, وبنظررام البرررامج التعليميررة المنه -

التعلرريم فرر  مرحلررة أو أ ثررر مررن المراحرر  التعلرريم , ووررلن تارر   مررز  مررن النارراط التعليمرر  المدرسرر  , ومررن عمرر  
 المدرسين وفق مداو  ونظم وتقسيم األدوار بين مدرس التليفزيون ومدرس الفف  .

التعليمية أو التدريبية المنهمية  ارج النظام المدرس , وو  برامج ترتبط بمنهج تعليم  أو تدريب  لفئة البرامج  -
 من الدارسين أو ممموعة فئات تدرس مقرر أو تتلقى دورة با   منظم وتحت إارات رائد أو معلم.

م  , حيررث يعررد ت ليررت المرردرس ومرردير بالررل ر أنرر  يم ررن توظيررت برررامج الثقافررة العامررة ل دمررة التعلرريم النظررا     
لطوبرر  بمارراودة برنررامج تليفزيررون  معررين ليسرراعدوم فرر  دراسررة مو رروعات معينررة دا رر  المدرسررة, يعررد للرر  مررن 

التليفزيررون اريوعًا, فعلرر  سربي  المثررا  ل يم رن الررربط برين برنررامج  راص عررن المورافيرا المحليررة  تأ ثرر اسرت داما
 م ن ربط  بدراسة مو وع الثدييات أو الحياة البحرية .يتعرض للدبب القطبية أو أسما  القرش ي

 بينما يري باحث آخر أن البرامج التعميمية تنقسم إلى:     

 



البرررامج الترر  ترررتبط بمنرراوج التعلرريم المدرسررية والنظاميررة, والترر  تاررم   رر  مراحرر  التعلرريم, بمررا فرر  للرر  التعلرريم  -
إلفررادة بهررا دا رر  الففررو  الدراسررية, أو تلرر  الترر  تومرر  إلررى المررامع , ويررد   فرر  وررلا ارطررار البرررامج المعرردة ل

 الدارسين  ارج ففو  الدراسة .
مفطلح " تعليم ال بار " امتداد مرن النظررة ال ريقة للتربيرة, والتر   متعليم ال بار, و د درج العرت عل  است دا -

ل , بينما توير اآلن ولا المفهوم  ليًا,  انت تري أن من أوم وظائفها إمداد الفرد بالمعلومات الت  تنفع  ف  مستقب
, بررر   رررلل  تلويررردن باالتماورررات الفرررالحة التررر  يعتقرررد ةفأفررربح ال  يقتفرررر علررر  إمرررداد الفررررد بالمعلومرررات الوزمررر

 الممتمع  رورة إيمان الفرد بها .
تية والمرئيرة والمرواد البرامج التليفزيونية وارلاعية الت  تتعاون مع غيروا من الوسائ  التقنية  التسميوت الفرو  -

المطبوعررة فرر  تقررديم منرراوج تعليميررة  املررة لدارسررين محرردودين مررن  بررار السررن, أو مررن وررم فرر  سررن الدراسررة وال 
برالتعليم النظرام , وال يرنظمهم م ران واحرد, ويلتقرون مرع مرومهيهم إلا دعرا  قتم نهم ظروفهم الم تلفة من االلتحرا

 األمر.
 مية تنقسم إلى :ويري سعد لبيب أن البرامج التعمي

  البرامج الت  ترتبط بمناوج التعليم المدرسية والنظامية, والت  تام     مراح  التعليم بما ف  لل  التعليم
 المامع  , ويد   ف  ولا ارطار البرامج المقدمة لوستفادة بها دا   الففو  الدراسية أو  ارمها .

  غيروا من وسائ  التقنية  التسميوت والفوتية والمرئية البرامج التليفزيونية وارلاعية الت  تتعاون مع
والمواد المطبوعة ف  تقديم مناوج تعليمية  املة لدارسين محددين من  بار السن أو من وم ف  سن 

الظروت الم تلفة من االلتحاق بالتعليم النظام  وال يممعهم م ان واحد ويلتقون  الدارسة وال تم نهم 
 ر.بمومهيهم إلا دع  األم

بذون )  أكمم انعببرات انحبنية  :  انثبنيانسؤال  *

 ( درجــــــــــة 02)  :          ( شرح
 :المعمم المستخدم لمتميفزيونأهم الشروط التي يجب توافرها في من  -أ

............... .... ,..., ........ ............... ........ ,..., .... ........ ........ 
 ة:ببــــاإلج

 .أن يكون ماهراً في استخدام تقنيات إنتاج البرامج التليفزيونية -

ن ي ون بين  وبين الطوب عو ة فردا ة وي رون محبوبرًا أأن ي ون لو ا فية  وية لها تأثير على الطوب و  -
 . لديهم

 .أن ي ون على دراية بنوعية الطوب اللين يعلمهم بواسطة -
 .وي ون متم نًا من مادت  العلمية أن ي ون من المعلمين األ فا   -
 .أن ي ون متعاونًا مع اآل رين ومع فريق العم  ويتقب  نقد اآل رين -
 :تتعدد المراحل المختمفة إلنتاج البرامج التعميمية التميفزيونية, منها -ب

 ............... .... ,..., ........ ............... ........ ,....... , ............... . 



   :مرحلة الت طيط -1
  :  مرحلة التفميم -2
 :  مرحلة التنفيل -3
  :مرحلة التقويم -4
 ل مرحلة البث -5

 ببة:ــــاإلج

 . ................. وو  أي اً  .... ,.............: ُتعرف البرامج التعميمية التميفزيونية بأنها -ج
 (بدون شرح أذكر اثنين فقط من التعريفات)                                                           

 ببة:ــــاإلج

يعرت وليد فتح اهلل بر ات البرامج التعليمية التليفزيونية بأنها " تل  البرامج الت  تستهدت إ افة بعض 
 المعلومات إل  المتعلم أو تعدي  سلو   أو تويير اتماوات  " . 

لطلبة الاهادات  نوع من دروس التقوية أو الدروس ال فوفية ف  المنز   البرامج الت  تبث أي ًا تعن ل" و و 
أو بمعن  أام  إعادة الدرس اللي تو   الطالب بالمدرسة مع مراعاة ارتباط ولن البرامج بالمنهج الدراس  

 للطالب مست دمة التليفزيون و   إم انيات  واستعمال  لوسائ  اري اح الت  يتطلبها    درس ".
 :يما يمتعدد أوجه استخدام أشرطة التسجيل في األغراض التربوية, من بينها ت -د

............... ...... ,........ , ........... ...... 
 ببة:ــــاإلج

يم ن است دامها ف  برنامج إعداد المعلم, حيث يم ن للمعلم أن يستمع إلى تسرمي  لمرا اررح  أمرام التوميرل  -1
 ة وال عت. ل ى يتبين نقاط القو 

يم ن است دامها ف  تسمي  بعض الدروس النمولمية ويقوم الطوب المعلمون بسماع ورلن التسرميوت ل ر   -2
 يتعرفوا على طرق التدريس الموئمة. 

يم رررن اسرررت دامها فررر  بررررامج التعلررريم المفرررور, وتحليررر  التفاعررر  اللفظررر , وتررردريب الطررروب المعلمرررين علرررى  -3
 مهارات التدريس. 

 :بين األسس الوطنية والقومية واإلنسانية التي تقوم عميها فمسفة البرامج التعميمية من -هـ
............... .... ,..., ........ ............... ........ ,....... , ........ ........ 

 ببة:ــــاإلج

 اللوة العربية أساس ف  ومود األمة وعام  من عوام  وحدتها ونه تها. -
 األمة العربية حقيقة تاري ية راس ة, والوحدة العربية  رورة حيوية لومودوا وتقدمها. -
 أ رى . ة  واالنفتاح عل  الثقافات العالمية من مه ةالتوازن بين مقومات الا فية الوطنية والقومية من مه -
 الت يت مع متويرات العفر وتوفير القدرة اللاتية لتلبية متطلبات . -
 ة االيمابية ف  الح ارة العلمية وتطويروا .الماار  -



                                                       انســـؤال انثبنث :* 
 ( درجــــــــــة  02) 

  تكمم بالتفصيل عن مميزات وعيوب اإلذاعة التعميمية اإللكترونية ؟
 ببة:ــــاإلج

 :  * انمميزات انحعهيمية نإلراعة اإلنكحرونية

 زيادة من  درة المتعلم على التحفي  والعم  على بقا  أثر التعلم لدى المتعلم.  -1
معررر  مرررا يتعلمررر  المرررتعلم لا معنرررى,  مرررا أنهرررا تررردفع المرررتعلم للمارررار ة بفاعليرررة وناررراط فررر  علميرررة الرررتعلم  -2

 و فض الو ت المستورق فى علمية التعليم. 

لمررتعلم بررالتح م فرر  سررير البرنررامج والتنقرر  مررن مو رروع مراعرراة الفررروق الفرديررة بررين المتعلمررين, والسررماح ل -3
 آل ر.

 تنمية  درة المتعلم على التف ير وربط المعلومات.  -4

 تتيح للمتعلم تنمية مهارات التف ير الرا ية مث  مهارة التف ير النا د ومهارة التف ير الت نولوم .  -5

 موافلة التعلم ف  البيئة التفاعلية. تنويع طرق وأنماط التفاع  بين المتعلم والعرض مما يساعدن على  -6

تقررديم  برررات بديلررة للمررتعلم تمثرر  ال برررات الترر  يسررتحي  تقررديمها   برررات مباارررة, مثرر   طررورة ال برررة,  -7
 والبعد الزمان , والبعد الم ان . 

إم انية است دام برمميات الوسائط المتعددة التفاعلية بفعالية فرى م تلرت المو روعات الدراسرية, ومميرع  -8
 لمراح  اللاتية الم تلفة. ا

تقديم ارلاعة التعليمية ارل ترونية فرص التعزيز البنا  للمفاويم والمبادئ التعليمية, وتبنى ولن ارلاعات  -9
 على أساس التفاع  المستمر مع الطالب مع تقديم التولية الرامعة المناسبة. 

 عيوة اسحخذاو اإلراعة انحعهيمية اإلنكحرونية : 

 ليت الت نولوميا الوزمة لتفميم واست دام ارلاعة التعليمية ارل ترونية. ارتفاع ت ا -1
 عدم اعتياد غالبية المعلمين على است دام استراتيميات ارلاعة التعليمية ارل ترونية.  -2

 ارلاعة التعليمية ارل ترونية تستهل  ال ثير من الو ت والت نولوميا.  -3

 مة بارلاعة التعليمية ارل ترونية. فعوبة مرامعة وتحديث البرامج المقد -4

 ف  حالة عدم إنتاج ارلاعة التعليمية ارل ترونية بطريقة احترافية, تبدو البرامج المقدمة فيها أ   ابت ارًا.  -5

                                                                          انســـؤال انرابع :* 

 ( درجــــــــــة  02) 
 اشرح نواحي القصور والضعف في التميفزيون التعميمي؟

 ببة:ــــاإلج

 ما يمي: والضعف في التميفزيون التعميمي من أهم أوجه القصور



التليفزيررون التعليمرر  وسرريلة اتفررا  فرر  اتمرران واحررد بمعنررى أنرر  ال يم ررن للطالررب أن يتبرراد  المنا اررة مررع  -1
وع أو إعادة اررحها وتو ريحها, ممرا  رد يفقرد دروس التليفزيرون متعرة مقدم البرنامج طالًبا تفسير أحد نقاط المو 

التفاعرر  واأل رررل والعطرررا  ووررر  الفررفات التررر  تولرررب علرررى الرردروس التررر  يوامررر  فيهرررا  المعلررم توميرررلن فررر  حمررررة 
القفرور فمهمتر  أن يقروم بحفرر موحظرات الماراودين حرو   االدراسة. ولمعلم الفف  دور  بير ف  معالمرة ورل

عطرررا  األمثلرررة البرنررا مج التعليمررر  ثررم ارمابرررة عرررن األسررئلة المطروحرررة وتو ررريح النقرراط الوام رررة مرررن الرردروس وا 
 المناسبة وربط دروس التليفزيون ب براتهم السابقة.

سررلبية المررتعلم بمعنررى أن  ثيررًرا مررن دروس التليفزيررون ت ررع الطالررب فرر  مو ررع "المتفرررج" الررلي ال يقرروم  -2
م. وبرالرغم مرن السرلبية الظراورة إال أن الطالرب وورو ياراود التليفزيرون ال ي رون فر  بدور إيماب  ف  منا ارة المعلر

حالة سلبية  املة, فهو يف ر ويقارن ويستوعب ويقوم ب ثير من العمليات العقلية "الفامتة" ول   نتريح  ردًرا أ برر 
عليميررة تحقررق للرر , مثرر  إثررارة مررن "اريمابيررة" يمررب إتبرراع بعررض األسرراليب الم تلفررة عنررد  تابررة الحرروار للبرررامج الت

األسررررئلة والمارررر وت الترررر  تهررررم الطالررررب وت ليفرررر  برررربعض األعمررررا  أثنررررا  مارررراودة البرنررررامج مثرررر  إ ررررافة بعررررض 
المعلومررات بعررد سررماعها أو  تابررة بعررض البيانررات فرر  ال ترراب المدرسرر  أو علررى  ريطررة فررما  ثررم مرامعررة معلررم 

 الفف  ف  لل .
. ويم ن التولرب علرى للر  الحامة  و ت اررسا  أو إعادة عر   عند عدم إم انية مااودة البرنامج  ب -3

بإعداد دلي  المعلم لدروس التليفزيون يو ح في  و رت اررسرا  ومردة العررض وأوردات الردرس وطريقرة سرير معلرم 
التليفزيرون فرر  عرررض المو روع والتمررارب الترر  يقروم بإمرائهررا وغيررر للر  ممررا يترريح لمعلرم الففرر  أن ي ررون علررى 

 م تام بد ائق الدرس  ب  مااودت . ويم ن عن طريق تسمي  البرنامج على أارطة الفيديو إعادة عر  .عل
يؤ ل علرى دروس التليفزيرون التقليديرة أنهرا تسرير بسررعة واحردة ال تأ رل فر  اعتبارورا الفرروق الفرديرة برين  -4

الحقيقررة أن وررلن الفررفة ال الطرروب ممررا يحررتم علررى الطالررب أن يرروائم سرررعة تعلمرر  مررع سرررعة عرررض المو رروع. و 
تقتفررر علررى التليفزيررون فقررط, فال ترراب مررثًو مررن الوسررائ  التعليميررة الترر  تاررتر  مررع التليفزيررون فرر  وررلن الفررفة. 
والوا ع أن معلم الفف  أدرى بالفروق الفرديرة برين توميرلن ومهمتر  أن يقروم بتروفير ال بررات التعليميرة التر  تسراند 

أوررردات الررردرس,  مرررا ينبوررر  تطررروير البررررامج التعليميرررة واالسرررتعانة فيهرررا بالعديرررد مرررن  البرنرررامج التليفزيرررون  وتحقرررق
 المعينات البفرية.

إن فور سطح اااة التليفزيون نسبًيا يمعلها ف   ثيرر مرن األحيران غيرر  رادرة علرى تو ريح  ثيرر مرن  -5
ثًو, أو اسررت دام بعررض بوفررة مرر 26التفافرري . ويم ررن معالمررة للرر  باسررت دام أمهررزة اسررتقبا  لهررا اااررات  بيرررة 

األمهزة الت  يم ن عن طريقها عرض البرنامج التليفزيون  علرى ااارة  بيررة تو رع أمرام الدارسرين مثر  العررض 
 عن طريق أمهزة الفيديو.

زيررادة اعتمررراد الطررروب علررى التليفزيرررون التعليمررر   رررد ي لررق مررريًو يقررر  فيررر  ا تسرراب ال بررررات عرررن طريرررق  -6
م والطالب فيفبح  ما يقا  عن  "مي  التليفزيون" واللي يتعلم مرن ورلن الوسريلة فر  العو ات الا فية بين المعل
 البيت والمدرسة على السوا .



و رت اررسرا , والتوفيرق بينهمرا أمرر يم رن تحقيقر   ترو مفعوبة تنظيم و رت الحفرص المدرسرية بحيرث  -7
ع الففرررو  لماررراودة برنرررامج مرررن  رررو  البحرررث والتمريرررب, وينبوررر  أن نحرررلر ونرررا مرررن اتمررران الررربعض إلرررى تمميررر

و ررت اررسررا , ووررلا عمرر  منررات ألبسررط  تررو متليفزيررون ,  حرر  لمارر لة تنظرريم و ررت الحفررص المدرسررية بحيررث 
 واعررد اسررت دام وسررائ  التعلرريم ألن مارراودة البرنررامج التليفزيررون  مررز  يت امرر  فرر   طررة دراسررة محررددة مررع وسررائ  

 أ رى.
ن ف  التعليم, وف رة ظهور المعلم الممتاز اللي يقدم الدرس على يعارض بعض المعلمين است دام التليفزيو 

 الاااة دا   حمرة الدراسة لياار  المعلم ف  درس .

 ,,  النجاحالتوفيق وب تمنياتالخالص مع 
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